webertai ﬁx

Keo dán gạch với độ
bám dính GẤP 2 LẦN

hẩm
Sản pạy nhất
h
bán c

• Độ bám dính cao gấp 2 lần so với tai vis
• Với thành phần phụ gia đặc biệt giúp tăng khả năng chống trượt.
• Ốp lát được với gạch hút nước và cả ít hút nước như granite, marble có kích thước lên
đến 60x60 cm
• Đạt tiêu chuẩn Low VOCs - an toàn cho sức khỏe người dùng

QUY CÁCH VÀ BẢO QUẢN
Bao bì:

25 kg/bao

Màu sắc keo:

Màu Xám, Trắng

Hạn sử dụng và
bảo quản:

Trong vòng 1 năm kể từ ngày sản xuất trong điều
kiện còn nguyên bao bì và lưu trữ ở khu vực khô
ráo, thoáng khí.

Ứng dụng:

Nếu bao bì đã mở, phải bảo quản bằng cách cột
kín và để ở khu vực khô ráo, thoáng khí và cần kiểm
tra trước khi sử dụng.

Thích hợp cho gạch ceramic, gạch/đá granite, đá
marble hút nước và ít hút nước thuộc nhóm từ Blb
trở lên và có kích thước lên đến 60x60cm.
Thích hợp cho bề mặt nền tường và sàn xi măng.
Cho nội thất như phòng khách, phòng ngủ, văn
phòng; cho khu vực ngoại thất dưới mái che và chiều
cao lên đến 8m đối với tường.

CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG*
Tiêu chuẩn

THÔNG SỐ KỸ THUẬT
Chỉ tiêu
Định mức trung bình*

~5 kg/m2

Khối lượng riêng

~1.4 g/cm3

Thời gian để các thành phần hóa học
phát huy hết tác dụng

3 - 4 phút

Thời gian trộn và sử dụng

4 giờ

Thời gian mở

15 - 20 phút

Thời gian chỉnh sửa gạch

10 phút

Thời gian chờ trước khi chà ron

24 giờ

Độ dày yêu cầu

2 - 10 mm

*Định mức mang tính tham khảo.
Định mức thực tế phụ thuộc vào bề mặt nền, kích thước gạch và tay nghề thợ.

Cường độ bám dính khi kéo ISO13007
phần 2-4.4.4.2 và EN 1348-8.2

≥ 0.5 N/mm2

1.46 N/mm2

Cường độ bám dính khi kéo sau khi
ngâm nước ISO13007 phần 2-4.4.4.3
hoặc EN 1348-8.3

≥ 0.5 N/mm2

1.31 N/mm2

Cường độ bám dính khi kéo sau thời
gian chờ 20 phút ISO13007 phần
2-4.1 và EN 1346

≥ 0.5 N/mm2

≥ 0.72 N/mm2

*Lưu ý: Kết quả trên mang tính thực nghiệm tại phòng Lab và có thể sẽ sai khác
do điều kiện và cách thức thi công khác nhau tại công trường.
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Dùng búa cao su gõ đều
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Trường hợp
kích thước gạch
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Chà ron/chít mạch bằng bay cao su Weber.
Chờ 24h trước khi lưu thông.
Chà ron/chít mạch bằng bay cao su Weber.
Chờ 24h trước khi lưu thông.

JH9;ɛQ59

z9YQ5z;QȐQzWQuH9b#

Ǭ HÛüô×ÄĪĈ¼ĞĔÆĞëÅúĞÛ´ôÛĞĭô×óµô×đÛß¤Ę¤ģ×³¼Ûǳ¥¼ÛĞĔÆĞô´ļ
ĘÕĞ³úôÛįô×ëÛúµô×ĞĔýô×đÛß¤ÁĪćÝ×³¼ÛÄÿô×ĞÛĉÝí´ô×ģļÈôôÛ¬ô
¼ÛßôÛÁ±ôÄÉôôīĞ×³¼ÛǮĞÛ°óĞÛģôĪć¼ĵ´»úô×ĞĔû¼ĵËĘ¤ģǳ
Ǭ 9āôÛĈđëÅúôÈôĘĮÁħô×ÛÉĞĞĔúô×ĞÛĉÝ×Ý¤ôēģÝÄãôÛǳzĔ¥ôÛĘĮÁħô×
ëÅúĞĔÈô»Ëó¨ĞôËôēģ¥ôûô×ĵ´Û³ô¼ÛÉ¥ôÛô§ô×ó¨ĞĞĔĉÝ¼ÛÝÉģ
ĞĔĬ¼ĞÝÉđǳ

Ǭ zÛ´ôÛđÛ¯ô¼û¼Ûī¤ĻÝó¦ô×ôÈô¼ûĞÛÌ×¬ļÁãīô×ëÛÝĞÝÉđĻĤ¼ǳzÝÉđ
ĻĤ¼ĵćÝĵį¤ĪćĞ¼ûĞÛÌ×¬ļĵÝÈóÁ¤ǮĔ¥ĞÛú¨¼»ąô×ǳzĪĆô×ĞĬǮĞĔúô×
ĞĔĪĉô×ÛĈđëÛÝ¼ĆĞÛÌĞÝÉĞÁã¼Ûēģ¥ôÛÝËģǿĵÁǭĔ¤óÿÛüÝÛú¨¼¼Ûµļ
ôĪć¼ó§ĞȀ¼Ĵô××¬ļĔ¤ĞĔĪĉô×ÛĈđĵÝÈóÁ¤ǮĔ¥ĞÛú¨¼»ąô×ǳ
Ǭ zĔ¥ôÛ ĞÝÉđ ĻĤ¼ ĞĔĬ¼ ĞÝÉđ ĵćÝ Á¤ Ûú¨¼ ó§Ğǳ 9³ô ¼ÛÉ í´ó »ħÝ »¤ļ ĵ´
ĞĔ¥ôÛÛßĞ»ħÝĞĔĬ¼ĞÝÉđëÛÝĞÛÝ¼üô×ǳ
Ǭ HÛÝ»ãÁßôÛĵ´ú¼ĆĞÛÌ¼¯ôđÛµÝĔĮ¤ĵćÝôÛÝËģôĪć¼Ę³¼Ûǳ
Ǭ QÈôÄÅú×¦ô×Ğ¤ļĵ´ó§ĞëßôÛëÛÝĞÛÝ¼üô×ǳ
Ǭ zĔ¥ôÛĻ¤Ğ¯óĞ¤ļĞĔÒÅóǳ

HÛģļÉôô×ÛãĘµôđÛ°ó
zĔĪĉô×ÛĈđ

HÛģļÉôô×Ûã
ĘµôđÛ°ó

¥ô×³¼ÛĞĔÈô
¥ô×³¼Ûĵ´Ä¥
ĞĪĉô×ôþÝĞÛĞ¼û ô×¦ôô×ĭ¤ÛÝÊô
¼ÛÝËģ¼¤úÛĆôǖó ĞĪĈô×ÛúÅôýÛú¨¼
ýĵ´ô×

¥ô×³¼ÛíÈô
¥ô×³¼ÛíÈôĞó
ĞĔÈô»Ëó¨Ğ×³¼Û ĘĈÝĻÝó¦ô×Ûú¨¼
¼ĴÛú¨¼»Ëó¨Ğ »Ëó¨Ğ×ā
ĘĆô¼Ĵ

¥ô×³¼Û¼Ûú
¼¥¼íú³Ý×³¼ÛôÛÐ
ǿ×³¼ÛÅȃ»íú¼ëȀ
ó´ëÛüô×¼¯ôíćđ
ĵį¤Ğü

¥ô×³¼ÛíÈôĞĔÈô ¥ô×³¼ÛíÈôĞĔÈô
ĞóĞÛ³¼Û¼¤ú
»Ëó¨ĞëÝóíú³Ý
Ûú¨¼ôÛĬ¤

HÅúÁ¥ô×³¼Û
ĶÅ»ÅĔĞ¤ÝŉÅĻ

HÅúÁ¥ô×³¼Û
ĶÅ»ÅĔĞ¤Ý×ĔÅĘǮ
ĶÅ»ÅĔĞ¤ÝǐÝôǏǮ
Ûú¨¼ĶÅ»ÅĔĞ¤Ý
ó¤ĻĻÛú¨¼
ĶÅ»ÅĔĞ¤ÝŉÅĻ

HÅúÁ¥ô×³¼Û
ĶÅ»ÅĔĞ¤Ýó¤ĻĻ

HÅúÁ¥ô×³¼Û
ĶÅ»ÅĔĞ¤ÝŉÅĻǮ
ĶÅ»ÅĔňĻđíģĘǿ¼Ûú
ëÛģĵĬ¼°óĪćĞȀ
Ûú¨¼ĶÅ»ÅĔňĻđĔú
ǿ¼ÛúëÛģĵĬ¼ëÛü
Ĕ¥úȀ

HÅúÁ¥ô×³¼Ûĵ´
¼Û´ĔúôĶÅ»ÅĔ
ôúȃĘĞ¤Ýô

üô×ĞļzQ99u¤ÝôĞȃ5ú»¤ÝôÝÊĞQ¤ó

Ĩô×ĶÅ»ÅĔđĔÝó
ǐí´óíćđíûĞĵ´
ëÅúÁ¥ô×³¼Û
ĶÅ»ÅĔĞ¤ÝŉÅĻ

"ã¤¼ÛåǭzĄ¤ôÛ´;nzúĶÅĔǮǏǒǖǗQ×ģļÍô¦ôJÝôÛǮpģ®ôǕǮzđǳ9P
"ÝÊôĞÛú³ÝǭȧǖǒǿǐǖȀǑǗǑǎǕǐǕǑȃ4¤ĻǭȧǖǒǿǐǖȀǑǗǑǎǕǐǕǒȃ9úĞíÝôÅǭǎǗǑǒǏǔǗǗǖǓȃÅ»ĘÝĞÅǭĶĶĶǳĵôǳĶÅ»ÅĔ

HÅúÁ¥ô×³¼Û
ĵ´¼Û´Ĕúô
ĶÅ»ÅĔ¼úíúĔđúĻļ

